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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Laporan keuangan merupakan hasil  dari kegiatan operasional yang 

dilakukan oleh perusahaan yang dilaporkan kepada pihak internal maupun 

eksternal perusahaan. Hal ini merupakan salah satu sumber utama informasi 

keuangan yang sangat penting bagi sejumlah pemakai dalam pengambilan 

keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga merupakan sarana untuk 

mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan oleh manajemen atas sumber daya 

pemilik.  

Salah satu parameter perusahaan yang paling sering dilakukan untuk 

mengukur peningkatan atau penurunan kinerja pada perusahaan adalah laba. Laba 

merupakan salah satu informasi potensial yang terkandung di dalam laporan 

keuangan dan yang sangat penting bagi pihak internal maupun eksternal 

perusahaan, karena melalui laba dapat dinilai  tingkat kinerja manajemen, tingkat 

kemampuan menghasilkan laba dalam jangka waktu panjang, serta tingkat risiko 

investasi dalam perusahaan tersebut. Oleh karena itu, manajemen mempunyai 

kecenderungan untuk melakukan tindakan yang dapat membuat laporan keuangan 

menjadi baik. Laba yang meningkat dari periode sebelumnya mengindikasikan 

bahwa kinerja perusahaan adalah bagus dan hal ini dapat mempengaruhi 

peningkatan harga saham perusahaan. 



2 

 

 

 

Berdasarkan kenyataan yang ada, seringkali perhatian  pengguna 

laporan keuangan hanya ditujukan kepada informasi laba, tanpa memperhatikan 

bagaimana laba tersebut dihasilkan. Hal ini mendorong manajemen perusahaan 

untuk melakukan beberapa tindakan yang disebut manajemen laba (earnings 

management)  atau manipulasi laba (earnings manipulation).  Sebagaimana 

disebutkan dalam Statement of Financial Accounting Concepts (SFAC) No.1 

bahwa informasi laba pada umumnya merupakan perhatian utama dalam menaksir 

kinerja atau pertanggungjawaban manajemen dan informasi laba membantu 

pemilik atau pihak lain melakukan penaksiran atas  earning power  perusahaan di 

masa yang akan datang (Fadhli, 2011). 

Oleh karena itu, manajemen mempunyai kecenderungan untuk 

melakukan tindakan yang dapat membuat laporan keuangan menjadi baik. 

Tindakan manajer ini kadang bertentangan  dengan tujuan perusahaan dan 

biasanya akan merugikan atau mengurangi profitabilitas perusahaan, misalnya 

perataan laba (income smoothing). Perataan laba merupakan salah satu bentuk 

manajemen laba sebagai sesuatu alat yang digunakan oleh manajemen untuk 

mengurangi fluktuasi laba yang dilaporkan agar sesuai dengan target yang 

diinginkan. Usaha mengurangi fluktuasi laba adalah suatu bentuk manipulasi laba 

agar jumlah laba suatu periode tidak terlalu berbeda dengan jumlah laba periode 

sebelumnya. Namun, usaha ini bukan untuk membuat laba suatu periode sama 

dengan laba periode sebelumnya, karena dalam mengurangi fluktuasi laba itu juga 

dipertimbangkan tingkat pertumbuhan normal yang diharapkan pada periode 

tersebut. 
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Manajemen selaku pihak yang telah diberi wewenang dan kepercayaan 

penuh oleh prinsipal  untuk mengelola bisnis perusahaan sering kali merasa 

terbeban berat dalam menghadapi tekanan-tekanan untuk memenuhi target kinerja 

jangka pendek. Karena tekanan-tekanan inilah yang pada akhirnya akan  memaksa 

manajemen untuk selalu melakukan perubahan-perubahan strategi bisnis maupun 

melakukan  earning management dalam proses pelaporan keuangannya. Salah 

satu tindakan manajemen atas laba melalui tindakan perataan laba (income 

smoothing) tetapi masih dalam batasan  Generally Accepted Accounting 

Principles (GAAP) (Yosika, 2010). Koch (1981) dalam Khasan (2003) 

mendefinisikan perataan laba sebagai cara yang digunakan oleh manajemen untuk 

mengurangi variabilitas jumlah laba yang dilaporkan agar sesuai dengan target 

yang diinginkan dengan cara manipulasi laba baik secara artifisial (melalui 

metode akuntansi), maupun secara real (melalui transaksi).  

Menurut Khasan (2003) tindakan perataan laba dilakukan oleh 

manajemen dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kepercayaan pemegang 

saham terhadap keberhasilan manajemen, sehingga dapat meningkatkan 

kesejahteraan manajemen. Oleh karena itu penelitian terhadap tindakan perataan 

laba sangat penting mengingat akibat yang ditimbulkan dapat merugikan pihak-

pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan. Perataan laba 

menyebabkan pengungkapan dalam laporan keuangan tidak mencerminkan 

keadaan yang sebenarnya terjadi, sehingga pemakai laporan keuangan tidak 

memperoleh informasi keuangan yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam 

pengambilan keputusan ekonomi yang akurat. 
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Perusahaan umumnya memiliki sumber pendanaan untuk membiayai 

usahanya dari modal (ekuitas) dan utang. Utang memiliki karakteristik yang 

berbeda dari ekuitas walaupun sama-sama sebagai sumber pendanaan. Ekuitas 

merupakan klaim sisa dari aktiva, yaitu selisih antara nilai aktiva perusahaan 

dengan utang perusahaan. Sedangkan utang baik jangka panjang maupun jangka 

pendek memiliki karakteristik yaitu merupakan kewajiban yang harus dibayar 

kembali oleh perusahaan kepada kreditur. Financial leverage menunjukkan 

proporsi penggunaan utang untuk membiayai investasinya.  Financial leverage 

merupakan tingkat sampai sejauh mana sekuritas dengan laba tetap (utang dan 

saham preferen) digunakan dalam struktur modal dalam sebuah perusahaan 

(Brigham, 2006:17). Financial leverage adalah suatu pengukuran dari rasio antara 

total utang dengan total aktiva. Semakin besar utang perusahaan maka semakin 

besar pula risiko yang dihadapi investor sehingga investor akan meminta tingkat 

keuntungan yang semakin tinggi.  

Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dan kegiatan 

operasinya merupakan fokus utama dalam penilaian prestasi perusahaan (analisis 

fundamental perusahaan), karena laba perusahaan selain merupakan indikator 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban bagi para penyandang 

dananya, juga merupakan elemen dalam menciptakan nilai perusahaan yang 

menunjukkan prospek perusahaan di masa yang akan datang. Alat ukur utama 

untuk mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan dalam kegiatan investasi yang 

umum digunakan oleh para investor adalah rasio profitabilitas. Salah satunya 

adalah Return on Assets yang merupakan rasio tingkat keuntungan bersih yang 
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mampu diraih oleh perusahaan pada saat menjalankan operasinya. ROA 

merupakan rasio antara laba bersih dan total aktiva yang menunjukkan tingkat 

efisiensi operasi perusahaan secara keseluruhan. Rasio ini digunakan untuk 

mengukur seberapa besar laba yang dapat diperoleh dari seluruh kekayaan yang 

dimiliki perusahaan. 

Pada umumnya para investor mempunyai tujuan utama untuk 

meningkatkan kesejahteraannya yaitu dengan mengharapkan return dalam bentuk 

dividen maupun capital gain. Keputusan untuk membayar dividen yang besar 

sama artinya dengan mempertahankan sedikit, jika ada keuntungan, sebagai imbal 

hasilnya adalah ketergantungan yang besar terhadap pembiayaan ekuitas dari 

eksternal. Sebaliknya, pembayaran dividen yang kecil berkorespondensi dengan 

penahanan modal yang besar. Besarnya proporsi pembagian dividen mungkin 

disebabkan karena manajemen sangat concern dengan kelangsungan hidup 

perusahaan, melakukan penahanan laba untuk melakukan ekspansi ataupun 

membutuhkan kas untuk operasi perusahaan. Dividend Payout Ratio adalah 

perbandingan antara dividen yang dibayarkan dengan laba bersih yang didapatkan 

dan biasanya disajikan dalam bentuk persentase. Semakin tinggi  Dividend Payout 

Ratio akan menguntungkan para investor tetapi dari pihak perusahaan akan 

memperlemah internal financial karena akan memperkecil laba ditahan. Tetapi 

sebaliknya Dividend Payout Ratio yang semakin kecil akan merugikan para 

pemegang saham (investor) tetapi internal financial perusahaan semakin kuat. 

Hasil penelitian-penelitian yang terdahulu masih belum menunjukkan 

hasil yang konsisten satu sama lain. Kris Brantas (2011) menyatakan hasil 
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penelitian bahwa jenis profitabilitas dan financial leverage  tidak berpengaruh 

signifikan terhadap tindakan perataan laba. Sedangkan dividend payout ratio pada 

perusahaan manufaktur berpengaruh signifikan terhadap tindakan perataan laba. 

Berbeda dengan Nurhayatun (2010) yang menyatakan bahwa financial leverage 

berpengaruh secara signifikan terhadap perataan laba. Namun, sebaliknya Return 

on Assets tidak berpengaruh terhadap perataan laba. Hasil penelitian lain 

menunjukkan bahwa profitabilitas dan dividend payout ratio berpengaruh positif 

signifikan terhadap perataan laba (Budiasih, 2009). Oleh karena itu, peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih lanjut terhadap faktor-faktor yang 

mempengaruhi praktik perataan laba. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-

penelitian terdahulu adalah periode penelitian, bidang perusahaan yang dipilih, 

serta variabel independen yang dipilih. Penelitian ini bertujuan  untuk meneliti 

kembali beberapa faktor yang mempengaruhi perataan laba yaitu Financial 

Leverage, Return on Asset,  Dividend Payout Ratio pada perusahaan yang 

bergerak di bidang property, real estate, dan building construction dengan rentang 

waktu yaitu 2008 – 2010 sehingga penelitian ini memberikan kontribusi untuk 

menguji apakah terjadi penguatan konsistensi terhadap teori maupun penelitian 

yang ada selama ini atau sebaliknya.  

Alasan peneliti memilih perusahaan yang bergerak di bidang itu adalah 

karena perusahaan yang bergerak di bidang  property, real estate, dan building 

construction cukup banyak dilirik oleh para investor untuk menginvestasikan dana 

milik mereka. Perkembangan industri property, real estate, dan building 

construction saat ini menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat. Hal ini 
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ditandai dengan maraknya pembangunan perumahan, apartemen, perkantoran dan 

perhotelan.  Perusahaan yang bergerak di bidang   property, real estate, dan 

building construction membutuhkan dana yang cukup besar, memiliki tingkat 

resiko yang relatif tinggi, namun tidak begitu terpengaruh oleh kondisi 

perekonomian dan cenderung lebih stabil dibandingkan dengan perusahaan bidang 

lainnya sehingga diharapkan hasil penelitian ini akan lebih akurat. Berdasarkan 

uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul “Pengaruh 

Financial Leverage, Return on Assets, dan Dividend Payout Ratio, Terhadap 

Income Smoothing Pada Perusahaan Property, Real Estate, dan Building 

Construction”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah dijelaskan 

sebelumnya, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Terdapat manipulasi laporan keuangan oleh manajemen untuk menekan 

fluktuasi laba pada perusahaan melalui praktik perataan laba (income 

smoothing).  

2. Tindakan manajemen laba merupakan sebuah keputusan manajemen 

yang dapat merugikan investor dan pemakaian informasi laporan 

keuangan lainnya. 

3. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam 

melakukan perataan laba seperti  Financial Leverage, Return on Assets 

dan Dividend Payout Ratio. 
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C. Pembatasan Masalah 

Perkembangan industri property, real estate, dan building construction 

saat ini menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat. Hal ini ditandai dengan 

maraknya pembangunan perumahan, apartemen, perkantoran dan perhotelan.  

Perusahaan yang bergerak di bidang   property, real estate, dan building 

construction membutuhkan dana yang cukup besar, memiliki tingkat resiko yang 

relatif tinggi, namun tidak begitu terpengaruh oleh kondisi perekonomian dan 

cenderung lebih stabil dibandingkan dengan perusahaan bidang lainnya. Oleh 

karena itu, penelitian ini hanya terbatas pada perusahaan yang termasuk dalam 

sektor property, real estate, dan building construction yang telah go public di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) selama kurun waktu pengamatan dari tahun 2008 

sampai dengan tahun 2010. Mengingat banyaknya faktor yang mempengaruhi 

perataan laba, maka peneliti hanya menggunakan tiga variabel yaitu Financial 

Leverage, Return on Assets dan Dividend Payout Ratio. 

 

D. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1.  Bagaimana pengaruh Financial Leverage terhadap perataan laba 

(income smoothing) pada perusahaan property, real estate, dan building 

construction yang terdaftar di BEI? 

2. Bagaimana pengaruh Return on Asset terhadap perataan laba (income 

smoothing) pada perusahaan property, real estate, dan building 

construction yang terdaftar di BEI? 
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3. Bagaimana pengaruh Dividend Payout Ratio terhadap perataan laba 

(income smoothing) pada perusahaan property, real estate, dan building 

construction yang terdaftar di BEI? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini secara rinci dapat dinyatakan sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh  Financial Leverage terhadap perataan laba 

(income smoothing) pada perusahaan property, real estate, dan building 

construction yang terdaftar di BEI. 

2. Untuk mengetahui pengaruh Return on Asset terhadap perataan laba 

(income smoothing) pada perusahaan property, real estate, dan building 

construction yang terdaftar di BEI. 

3. Untuk mengetahui pengaruh Dividend Payout Ratio  terhadap perataan 

laba (income smoothing) pada perusahaan property, real estate, dan 

building construction yang terdaftar di BEI. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Dapat memberikan pengembangan studi mengenai akuntansi 

keuangan dan pasar modal khususnya mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi tindakan perataan laba (income smoothing) pada 

perusahaan property, real estate, dan building construction yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
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b. Dapat digunakan sebagai bahan acuan dan bahan pertimbangan bagi 

peneliti selanjutnya. 

2. Manfaaat Praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai 

pentingnya informasi keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan 

yang rasional. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dalam 

menilai kinerja perusahaan dan membantu dalam pengambilan 

keputusan yang berkaitan dengan investasi. 


